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______________________________BRAZILA ESPERANTISTO

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

(Liga Esperantista Brasileira)

{Reconhecida de Utilidade Publica por 
Decreto n. 4)56, de 26 de Outubro de 

1921)

Unuiĝo Kreas Forton

ESTATUTOS

Art. Io •— A BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
(B. L. E,), fundada em 21 de Julho de 1907, 
com séde na cidade do Rio de Janeiro, tem por 
fim :

a) Dirigir a propaganda gerai do Esperanto no 
Brasil ;

b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro por 
meio do Esperanto ;

c) Çoliigar e auxiliar os grupos esperantistas ;
d) Organizar regulamentos para exames de Es

peranto e dar os respectivos diplomas ;
e) Promover a creação de cursos superiores e por 

correspondencia ;
f) Representar a opinião dos esperantistas brasi

leiros que lhe forem filiados :
g) Superintender a organização de congressos 

brasileiros de Esperanto ;
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO.

Art. 2o — A «Brazila Ligo Esperantista» consiste de:
a) Socios fundadores ;
b) Socios isolados ;
c) Socios bemfeitores ;
d) Socios honorarios ;
e) Grupos filiados (sociedades, associações, clubs, 

etc.)
} Io — São socios fundadores todos os que se acha

vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
§2° — São socios isolados todos os que pagam uma 

contribuição annual de 5$000.
£3° — E’ socio bemfeitor toda a pes>ôa que fizer 

á B. L. E. uma doação de, pelo menos, 
2005000.

§ 4o — E’ socio honorario toda a pessoa que prestar 
grandes serviços á B, L. E. Este titulo será 
dado por um congresso brasileiro de Esperanto .

g 5 — São grupos filiados todos os que, acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de, 
pelo menos, 15$000, correspondente a seis so
cios, a razão de 2$500 cada um,

% 6o — Os pagamentos são feitos adiantadamente.
Art. 3o — A «Brazila Ligo Esperantiste» não inter

vém nas questões que dizem respeito á vida 
interna dos grupos filiados, que podem livre
mente agir, segundo os seus estatutos .

Art. 4o — Os socios têm direito a :
a) Receber gratuitamente o «Brazila Esperan

tisto», orgam official da B* L. E.
b) Gosar de abatimento nos livros ou outras pu

blicações feitas pela B. L. E.
Io — Os grupos filiados podem, grataitamente, 

publicar no orgam official informações sobre 0 
movimento esperantista local.

Art. 5o — A «Brazila Ligo Esperantista» reunir-se-á 
em sessões ordinárias de seis em seis mezes,
nas quaes tomarão parte os membros da direc
toria, os socios isolados e os delegados dos gru
pos filiados.

1* — Os membros da directoria e os socios isolados 
têm direito a um voto cada um.

2o — Os delegados de grupo filiado têin direito 
a tantos votos quantas vezes a contribuição 
total do grupo contiver a quota annual de 
um socio isolado. Esses votos poderão ser 
accumulados por um delegado ou repartidos por 
dois ou mais.

Art. 6o — A «Brazila Ligo Esperantista» será diri
gida por uma directoria composta de um pre
sidente, um vice-presidente, um secretario geral, 
dois secretários e um thesoureiro.

§ unico — A directoria será eleita durante os Con
gressos Brasileiros de Esperanto, ou em assem- 
bléa geral se houver um intervallo superior a 
dois annos entre dois Congressos.

ESTRARO de B. L. E

Honora prez — D-ro Everardo Backheuser. 
Prezidanto — Ing. A. Couto Fernandes.

— D-ro Venancio da Silva. 
generala sek — Ing. H. Motta Mendes. 
P sef — S-ro Odilio Pinto.
2* sefo — F-ino Yrany Baggi de Araujo. 
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet.

GRUPOJ ALG1NTAJ AL «B. L. E.»

1. BRAZILA KLUBO «ESPERANTO». (1906) Si
dejo • Praça 75 de Novembro, ioi, Rio de Janeiro,

2. ESPERANTO - KLUBO DE AR ACA JU’.(1907). 
Sidejo. Aracajú, Sergipe.

3. VIRINA KLUBO. (1912) Sidejo : Rua Genera, 
Severiano. ijo, Rio de Janeiro.

4. GRUPO ESPERANTISTA «COUTO FEK NA N- 
DES». (1914). Sidejo: Rua Collares Moreira, 1 if>'
S. Luiz. Maranhão.

5. NOVA SAMIDEANARO (1919).Rua Tristão Gon
çalves, 246, Fortaleza. Ceará.

6. ESPERANTISTA RONDETO «VERDA STI
LO» (1919). São Bonifacio. Correio de Theieso- 
polis. S. Catharina.
VERDA STELARO. (1920). Rua Paysandu, 7SI. 
Pelotas. Rio Grande Sul.

8. ESPERANTISTA GRUPO «ENERGIO» (1921). 
Instituto Historico e Geographica. Belém, Baia .

9 LABORISTA ESPERANTISTA GRUPO. (I9?D 
Camenno, 16. Rio de Janeiro,

10. ESPERANTA SOCIETO DE BAHIA (1922) Cal
çada do Bomfim, 122. 5. Salvador. Bahia.

11. GRUPO ESPERANTISTA DE S. PAŬLO
Assembléa,ib. S. Paulo. S. Paulo,

12. GREMIO ESPERANTISTA EVERARDO BA
CKHEUSER. (1923). Sete Setembro, 116 • 1' 
Portu Alegre, Rio Grande do Sui,
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ZAMENHOF’ A TAGO

Partoprenintoj en la tagmanĝo
Kelkaj dekoj da geesperantistoj kuntag- 

nianĝis ĉe salono de la Palaco de 1’ Komerco, 
kie funkcias la Komerca Asocio de Rio de Ja
neiro kaj la Federacio de la Brazilaj Komercaj 
Asocioj. Ĝin prezidis d-ro Raul Pederneiras, 
Universitata profesoro kaj prezidanto de la 
Brazila Gazetara Asocio. Legis la protokolon 
de la lasta vespermanĝo s-ro Ismael Gomes 
Braga.

D-ro E. Backheuser, Universitata profe
soro, legis interesan projekton pri la plej bona 
rimedo akceligi la progreson de Esperanto,

Sprite paroladis d-roj Heitor Beltrão kaj J. B. 
Mello e Souza kaj bonege deklamis la poezion 
«Aŭdi Stelojn» f-ino Maria Luiza Bocayuva.

D-ro Theobaldo Recife entuziasme faris
la oficialan paroladon pri Zamenhof, kiun ni 
publikigas aliloke.

D-ro Backheuser salutis d-ro Raul Peder
neiras, kiu dankis kaj faris toaston je la

emoro de Za II enhof.
Estas elektita raportantino f-ino Maria 

Luiza Bocayuva.
La ilustritaj revuoj «Fon-Fon» kaj «Revis-
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ta da Semana» aperigis fotografaĵojn pri la 
kunveno.

Partoprenis la tagmanĝon la jenaj geespe
rantistoj : F-inoj Irany Baggi de Araujo, 
Maria Luiza Bocayuva, Esther Bloomfield kaj 
Okenalvina Bittencourt Massena ; profesoroj 
d-roj Raul Pederneiras kaj Everardo Backheu
ser; generalo Moreira Guimarães, d-roj Heitor 
Beltrão kaj edzino, J. B. de Mello e Souza kaj 
edzino,Theobaldo Recife kaj edzino, Venancio 
da Silva, Carlos Domingues kaj Theophilo de 
Almeida ; inĝenieroj Antonio Carlos de Arru
da Beltrão, João Pinto Pessoa, A. Couto Fer
nandes, H. Motta Mendes, Luiz Portocarrero 
Netto kaj subkolonelo Silveira Sobrinho ; Ma
noel Carvalheira kaj edzino ; Ismael Gomes 
Braga, José Rodrigues, Adolpho Tarantino, 
Carlos Vellozo, David Bloomfield,José Moraes 
da Cunha Vasconcellos, Odilio Pinto kaj Tele- 
maco Gaspar da Silva.

Akademio kaj Lingva Komitato

l

Post la diversaj elektoj de 1923, la Aka
demio konsistas nun el :

Prof. Th. Cart, Prezidanto, S-ro J. M. 
Warden kaj D-roJ. Dietterle, Vic-prezidantoj, 
Prof. E. Grosjean-Maupin, D-ro W. Lippmann, 
D-ro E. Pri vat, Direktoroj de la fakaj Sekcioj, 
S-ro W. Bailey, Prof. P. Christaller, D ro P. 
Corret, Prof. A. Dombrowski, [S-ro E. Evsti- 
féieffj, S-ro V. Inglada, S-ro G. Isbrŭcker, 
S-ro E. Kíihnl, S-ro P. de Lengyel, Prof. B. 
Migliorini, S-ro E. A. Milidge, S-ro P. Nylén, 
rnembroj.

Akademiaj Korespondantoj: S-ro Rollet de 
Elsie (Scienca kaj Teknika Vortaro), S-ro W. 
Setãlã (Finna lingvo), S-ro M. Solá (Kataluna), 
S-ro A. Tellini (Ladina), D-ro Leono Zame
nhof (Pola).

Sekcio Komuna Vortaro: Prof. Grosjean- 
Maupin, Direktoro, S-roj Bailey, Migliorini, 
Millidge, Nylén ; Biinemann, Sola, membroj.

Stkcio Gramatiko : D-ro Lippmann, Direk
toro, S-roj Christaller, Corret, de Lengyel ; 
Coi lin son, Stoj an, membroj.

Sekcio Konkursoj kaj Premioj: D-ro Pri vat, 
Direktoro, S-roj Isbrŭcker, Kiihnl ; S-ino 
Hankel, S-roj de Ménil, Stroele, membroj.

Mankas ankoraŭ, por ke niaj Lingvaj 
Institucioj estu plene reorganizitaj, granda 
parto de la ruslingva reprezentantaro. Bedaŭ
rinde sen respondo ĝis nun restis la leteroj de 
1’ Prezidanto, ĉu ĉar ilin ne ricevis la kores
pondantoj en Rusujo, ĉu ĉar iliaj respondoj 
ne alvenis Francujon. Tamen oni rajtas esperi,

ke la petitajn sciigojn la Akademio ricevos 
fine kaj ke antaŭ la Viena Kongreso ĉio estos 
en plena ordo.

E 
petas 
solena 
t'g*j 
floru .

SALUTO AL ZAMENHOF

Karaj Samideanoj

Tre modesta sendube nia hodiaŭa kun
veno, kvankam kortuŝebla pilgrimo de 1' 
saŭdado.

Nur kelkaj koroj frate kunigataj tie ĉi. 
sed koroj tremantaj je la sama profunda, emo
cio, sentante egale la misteran, nevenkeblan 
Forton, regantan ĉiopove la mondon, kaj an
taŭ kiu ĉiuj muroj, ĉiuj bariloj ne povas stari 
longe.

Ĉi tiu salono, en kiu ni troviĝas, amikoj, 
ne havas, ne povas havi la lukson, la helon de 
1’grandaj tagoj, de 1’majestaj solenoj ; ĝi es
tas prefere kaŝa, trankvila rifuĝejo de niaj 
animoj ; tamen tra la aero flugas mallaŭtaj 
voĉoj ; preskaŭ ne aŭdeblaj por la orelo, sed 
senteblaj por ĉiu animo sentema ; ĝi estas la 
vcĉoj de nia preĝo sincera, la vera kredo de 
koro, kiun ni Esperantistoj-batalantoj, kuti la 
sankta imago de nia neforgesebla Majstro, 
ĉiam antaŭ niaj okuloj, eldiras entuziasme sub 
la verda standardo, tiu benita signo de bono 
kaj belo.

Ho bela kaj majesta standardo de la so
leca stelo, kiu konstante memorigas al ni nian 
pacan bataladon, nian senlacan laboron por la 
universala konsento, ŝajnas al mi, ke via glora 
kreinto el la ĉielaj altaĵoj ĉirkaŭprenas vin 
ankoraŭ, kaj ameme kisas ankoraŭ viajn on- 
diĝantajn faldojn.

Efektive, karaj samideanoj. Zamenhof, 
kiun malfeliĉe jam forŝiris de ni la morto, sed 
al kiu ni dediĉas senliman respektegon, en la 
nuna momento, estas apud ni, vidante, aŭs- 
kultante, benante la fidelajn pionirojn, kiu 
fervore laboras. Lia ombro estas apud ni, kva
zaŭ partoprenante nian feston !

Karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el 
la granda, tutmonda esperanta familio, Brazi
lio, nia patrolando estas lando de libereco ; 
ĉiuj noblaj ideoj trovas facile sendanĝeran 
ŝirmejon sur nia progresema tero. Ni povas 
sekve labori kuraĝe kaj trankvile.

Ni venkos la baron, kredu, kaj ni certe 
atingos nian altegan celon, se ni memoros pri 
la postuloj de la verda standardo, pri la konsi
loj de la genia Majstro.

Kaj neniam ni devas malĝoji se nia la
borado estas iafoje sendanka. Ni semu, kaj 
semu ; semu ĉiam. Dio zorgos pri la rikolto.
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Honorante la memoron de Zamenhof, ni 
petas nun ke vi ĉiuj stariĝu, kaj kun firma, 
solena decido en la koro, plena je homofra- 
tigaj ideoj, ni kriu : « Vivu, kresku kaj
floru Esperanto sur la brazila tero. »

THEOBALDO■ djj RECIFE
l

l

Montriĝis kuraĝo, 
Suferis la kor’...

EL « 1-IUCA-P1RAMA 
de Gonçalves Dias

La mortkanton mian
Ekaŭdu nun vi ;
A

Ce densaj arbaroj 
Naskiĝis ja mi ; 
Bravuloj, mi estas 
El gento «Tupy’» ’

De 1’ gent’ militanta, 
Hodiaŭ vaganta
Pro sort’ nekonstanta 
La fii’ estas mi ; 
Fortulo, mi venas 
El nordo nacia ;
La mortkanto mia 

' Jen estas por vi !

f <

Mi vidis batalojn, 
Militojn, ekfalojn, 
Dolorajn fatalojn, 
Suferis nii, ja ;
Sur maro mi sentis
Venteton murmuran ; 
Kaj ondon teruran 
El granda «Pará».

Mi kuris mil landojn 
Mi venkis gentarojn 
Trapasis montarojn
De 1’ gent’ «Ajmoré» ; 
Per krudaj militoj 
La viroj pli bravaj 
Fariĝis nur sklavoj 
Mizeraj, ho ve ’

Je batoj perfidaj 
De mano barbara 
Amiko plej kara 
Ekfalis en glor’... 
Mi tuj lin kunportis 
Kaj dum ĉe 1’ vizaĝo

l

»

r. r
frsp* <

r

r

r

(

fr

%

r-'

La patro, la mia
Li estis... plendinda, 
Malsana kaj blinda 
Fariĝis nun li...
Tra densaj kamparoj, 
Ni ambaŭ, perditaj, 
Sub arboj kaŝitaj, 
Ekvenis ĉe vi !.. .

Kaj tie, la patro 
Pro kruda klimato, 
Soif’ kaj malsato 
Ekĝemis sur ter’ !... 
Mi plu ne pripensis, 
Arhaton mi iras;
Kaj ĉasi deziras 
Mi, malgraŭ danĝer’

II

r

II

• • •

J

L

'1 Ĵ

r

r

Ho tiam, subite 
Mi estas kaptata
A

Ĉar grupo soldata 
Ektrovis ja min ;
Jen mi, via sklavo ;
Sed nun, la doloro, 
De 1’ patra la koro, 
Imagu, do, vi !

Ho patro karega! 
Malsata kaj blinda ; 
Por li, kompatinda, 
Nur restas la
Ho.. . lasu, i 
Ke mi, nun libera 
De 1’ patro mizera 
Prizorgu, laŭ sort’ J
Ne timas mi morton ; 
Se nun mi forestos, 
Ja sklavo m
Mi venos, tie-ĉi... 
Ne estas hontigaj 
Ho ne, miaj larmoj, 
Ĉar fali,per armoj, 
Mi ĵuras, al vi !

II

i restos, fr

Esperantigis
J. B. MELLO E SOUZA

1

II
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La Deksesa laŭ decido de la C. K.
en Wien.

• • X t i - L . L.«

Laŭ la traktadoj en la kongreso de Hel
sinki pri la nova organizo de nia 
la Centra Komitato (C. K.) decidas pri la A 
okazigo de la universalaj kongresoj. Gi sekve 
de tio ekzamenas la dezirajn de la Esperantis
taro kaj la ĝeneralajn cirkonstancojn.

Kiel estas konate, en Niirnberg invitis la 
bulgaraj kaj la aŭstriaj samideanoj. Voĉdono 
en la kongreso konstatigis malgrandan pli
multon da voĉoj favore al Sofia laŭ invito de la 
bulgara samideanaro. Ni ankaŭ kun plezuro 
povis sciigi en numero 159 de nia gazeto, ke 
la bulgara registaro favore akceptis la propo
non de niaj samideanoj.

Ĉar en Nŭrnberg jam aŭdiĝis duboj pri la 
laŭleĝeco de la voĉdono pro neĉeesta de belgaj 
kaj francaj samideanoj, la C. K. interrilatis 
kun tiuj samideanoj. Ili voĉdonis favore al 
Wien. Sekve de tio la voĉoj por Wien superas 
tiujn por Sofia. Konsiderante tiun ĉi fakton 
kaj kelkajn aliajn punktojn tre gravajn, la 
bulgaraj samideanoj provizore rezignis. La 
C. K. nun decidis la okazigon de la Deksesa 
en Wien dum somero 1924.

Sendube multaj samideanoj estus volonte 
venintaj al Sofia por ĝui la vidindaĵojn de 
balkan-vojaĝo. La favoremo de la bulgara reg
istaro kaj la fervorego de niaj bulgaraj samide
anoj sendube estus certigintaj plenan sukceson A
de kongreso en Sofia. Gi estus ankaŭ povinta 
treege influi la movadon sur la balkano. Restas 
nun al ni la espero, ke tiuj klopodoj ankoraŭ 
valoriĝos poste.

Nia movado en Aŭstrio pli kaj pli fortiĝas. 
Niaj aŭstriaj samideanoj kaj precipe tiuj de 
Wien povas garantii bonan sukceson de 
1’Deksesa. Ilian organizan talenton ni povos 
konstati en la venonta jaro kaj ni ne dubas, 
ke ili nenion flankenlasos por kontentigi ĉiujn 
pretendojn. Ilia laboremo kaj praktika laboro 
estas konataj. Nia Deksesa do povos fariĝi 
vera kongreso de laboro konforme al la postu
loj de nia ĉiam pli kaj pli progresanta movado. 
Speciale mencii la allogaĵojn de Wien kiel 
metropolo kaj urbo de l’plej varia distreblo 
ŝajnas ne necese. Oni venu kaj vidu.

Ni do deziru bonŝancon al la laboroj de 
niaj aŭstriaj samideanoj kaj preparu nin por 
multnombrega kongreso en la ĉefurbo de la 
germanaŭstria respubliko.

A

Ĝis revido en Wien !
• • 
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(El “Esperanto Triumfonta")

ã Liga das Nações e o Esperanto 
» * > » > ’ * L • ’ * W r r> 4<. ..v ■ . t •

Por occasião das duas primeiras assembléas da Liga 
das Nações os delegados de 14 paizes propuzeram que a 
Liga recommendasseo ensino do Esperanto nas escolas, 
como lingua auxiliar internacional. Eni 1921 foi appro- 
vada uma resolução mandando que a Secretaria Geral da 
Liga preparasse, para ser apresentado á 3? assemblea ge
ral, nm relatorio detalhado dos resultados já obtidos pelo 
Esperanto.

Para dar cumprimento ao seu mandato a Secretaria 
Geral dirigiu-se a todos os Governos pedindo que lhe re- 
mettesseni documentadas informações sobre o movimento 
esperantista em seu paiz. De posse das informações pedi
das a Secretaria Geral organizou um relatorio que é unia 
verdadeira synthese dos successos obtidos pelo Esperanto 
em todo o mundo civilizado.

Esse relatorio foi approvado pela 5? Commissão em 14 
de Setembro do anno passado, e pela assemblea geral, por 
unanimidade, em 21 do mesmo niez.

A Liga das Nações resolveu também ouvir em ques
tões de detalhe o parecer da Commissão de Cooperação 
Intellectual.

Essa Commissão, composta de 11 scientistas, philoso- 
phos e litteratos, sob a presidencia do Sr. Bergson, reu
niu-se em Genebra em Agosto ultimo, examinando a ques
tão. Por motivo de molestia, esteve ausente o professor 
Gilbert Murray, amigo do Esperanto. O Sr. Torres Que- 
vedo, de Madrid, propoz qne se escolhesse unia sub-coni- 
missao para cuidadosa e scientificaniente estudar o pro
blema, chamando peritos.

O professor Reynold propoz que, antes de tudo, se 
examinasse se a lingua latina não podia servir de novo.

Depois de breve discussão, a maioria approvou a se
guinte resolução í

♦ A Commissão de Cooperação Intellectual, tendo 
examinado os diversi s aspectos do problema da lingua 
internacional, não é de parecer que seja seu devei re- 
commendar uma lingua artificial íi attenção da Assem- 
bléa Geral da Liga das Nações. Não nega as vantagens 
praticas que resultariam da adopção universal de unia 
lingua artificial e auxiliar. Masé de parecer que os seus 
esforços devem visar, antes de tudo, incrementar o estudo 
das linguas vivas e litteratura» estrangeiras, pois esse 
estudo é um dos mais poderosos remedios para a approxi- 
maçãomoral e intellectual entre os homens de nações di
versas, o que é o kleal da Liga das Nações. »

Esse parecer foi apresentado á Assemblea Geral pelo 
delegado francez. Oppuzeram-se, porém, os delegados da 
Grã-Bretanha, da Finlândia, da Africa do Sul, da Persia, 
da China, do Japão, da Estonia, da Lithuania e outros.

Lord Robert Cecil sustentou que u resolução era 
inacceitavel, á vista dos grandes progressos do Esperanto 
durante o ultimo anno. Por fim, o relator retirou a reso
lução da Commissão Intellectual. Das resoluções da Coni- 
missão Intellectual foi essa a unica que não foi acceita 
pela Liga das Nações, ficando portanto de pé o parecer 
que approvou o relatorio apresentado pela Secretaria c 
approvado o anuo passado.

Brazila Ligo Esperantista

La 2 2-an de Decembro okazis la 5a. ordi
nara kunsido de Brazila Ligo Esperantista sub 
la prezido de s-ro inĝ0. A. Couto Fernandes.

F-ino Yrany Baggi de Araujo, dua sekre
tario, legis la protokolon de la lasta kunveno 
kaj s-ro Odilio Pinto, unua sekretario, la 
raporton de la prezidanto kaj la bilancon de 1’ 
kasisto.

Oni elektis s-rojn Carlos Domingues kaj 
Ismael Gomes Braga por kontroli la bilancon. 
La sekretario legis multajn leterojn lasttempe 
ricevitajn kaj s-ro prezidanto priparolis pri la 
kreado de Centra Komitato kai la demandoj 
senditaj de la Konstanta Reprezentantaro de

la Naci 
la lasti 
J. B. 1 
Brazila 
Reprez
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l la Naciaj Societoj. Oni aprobis la decidojn de 
la lasta Universala Kongreso kaj elektis s-ron 
J. B. Mello e Souza, kiel reprezentanton de 

l Brazila Ligo Esperantista ĉe la Konstanta 
Reprezentantaro. .!

I D-ro Mello e Souza dankis kaj proponis 
i ke oni sendu gratulan telegramon al s-ro Me- 
I deiros e Albuquerque, unu el la pioniroj de la 
l esperanta movado en Brazilio, pro lia elekto 
l kiel prezidanto de la Brazila Literatura Aka- 
Iuemio.

' * • ‘ • • f * * 5 >’ k' < f • • A

Fine s-ro prezidanto faris alvokon al 
■ ĉiuj brazilaj esperantistoj por ke ili ne forgesu 
| kolekti monon por la monumento al Zamenhof.
<

u

durante o anno de 
do Brazila Klubo 
relação publicada 

o

Adheriram á B. L. E., 
1923, alem dos 53 socios 
«Esperanto», constante da 
no numero anterior do Brazila Esperantistoy 
Gremio Esperantista «Everardo Backheuser»
(seis socios) e as seguintes pessoas : Sebastião 
Publio de Albuquerque, de Recife e José Vic
toriano Pereira, de Bonito {Pernambuco') ; Alde- 
gutides Pereira de Castro, de S. Maria da Vic
toria (Bahia) ; Salvador Moya e Géza Csikány 
(hungaro), de S. Paulo e Mario Guarita Carta
xo, de Jaboticabal (S. Paulo); Irothides Sotto 

l Maior Ramos, de Cuiitiba (Parana) ; Ary Za- 
| mora, de Porto Alegre (Rio Grande do Sui) ; 
Dr. José de Grisolia e Trajano Procopio de

I
Dr. José de Grisolia e Trajano Procopio de 
Alvarenga Monteiro, de Ilabira de Matto Dentro 
e José Rodrigues do Prado, da Villa do Arcado

l
{Minas Geraes).

* Q # A-

Brazila Klubo “Esperanto”

B. K. E. efektivigis siajn estrarajn ordi
narajn kunvenojn sub la prezido de D-ro

Funkciis regule la kursoj malfermitaj de 
B. K. E. ĉe ĝia sidejo, ĉe Academia de Com- 
inercio kaj ĉe Associação Christa de Moços.

B. K. E. decidis traduki brazilajn verkojn.

Kanoniko d-ro Francisco Mac-Dowell

Internacia^ Katoliko (I K A) jus donis al 
Lia Mosto kanoniko d ro Francisco Mae-Do-

A 4 f •’e

well, parohestro kaj fama brazila oratoro, la 
titolon de sia honora prezidanto por Brazilio.

Okaze de la Sepa Brazila Kongreso de 
Esperanto d-ro Mac-Dowell faris meson, kiun 
ĉeestis la katolikaj kongresanoj kaj, je la 
Evangelio,, paroladis pri «Esperanto , kaj lã 
Katolika. Eklezio» konsilante la foti doti 'fie 
katolika esperantista grupo. : : r - Lvj

Responde al la komuniko, kiun li ricevis 
de Lia Mosto s-ro Kasparo<Mãyer, ĝenerala 
sekretario de «I K A», li skribis en Esperanto 
dankante kaj promesante sian kelpon al tiu 
internacia asocio, al kiu aliĝos la grupo or-

* '• ¥• < • f ” «MF >
1 >_• >21

* < j

ganizata.

r*

•>
• l

1- *

iji

9 •»

i. ordli
sta sub 
andes.

, sekre- 
unveno 
rio, la 
>n de 1’

jes kaj 
lancon, 
tte mpe 

> pri la 
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Í
Carlos Domingues.

Estas akceptitaj anoj fraŭlinoj instruistino 
Dkenalvina Bittencourt Massena kaj Alexan
drina Ribeiro Pacca, sinjoroj Pedro Messa, 
í rancisco Reynaldo Bastos, Benedicto de Car
valho Durão kaj Renato Teixeira.

Oni aprobis kondolencajn voĉdonojn pro 
la morto de la klubanoj sinjoroj Severino de 
Freitas kaj d-ro Adhemar Preludiano da 
Focha, kaj de la klera profesoro d-ro Francis* 
Co Cabrita, kiu ĉiam montriĝis tre simpatia al 
Esperanto.

Je la 3® Oktobro okazis esperantista danc- 
tekunveno, honore de la plej malnovaj anoj de 
a klubo kaj por akcepti la novajn klubanojn.

La 16 an de Decembro B. K. E. efektivi
gas tagmanĝon, honore de Zamenhof.

• * l ■ ‘ *

0 Esperanto e os Trabalhadores
% z * b r * 9 *
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O Sétimo Congresso Brasileiro de Espe
ranto approvou unanimemente a seguinte 
moção : ‘ •=- • ’« • •

__ • ~ •

— Considerando que ha absoluta necessi
dade de uma lingua internacional para a bôa 
comprehensão dos povos ; que esta necessidade 
cresce dia a dia, em consequência da facilidade 
e rapidez das communicações de toda a especie 
de um ao outro lado do Globo ;

Considerando, que, além disso,esse idioma 
deve ter em si o germen da fraternidade uni
versal e, por isso mesmo, não ser unicamentè 
uma lingua, inas prmcipalmente um idéal di 
harmonia humana ;

Considerando que a lingua internacional 
Esperanto

quisitos e muitos mais ainda como sejam : 
facilidade, logica, simplicidade, belleza ; e,
4 , C ili } 4 * I • B V f 4 ♦ i • l < % >

Considerando finalmente qpe, para a 
classe produetora, mais do que para nenhuma 
outra, o Esperanto convem por isso que é de 
facil aprendizagem e mesmo porque em seu 
seio radicam profundamente essas aspirações 
fraternaes e igualitarias,

O Sétimo Congresso Brasileiro de Espe
ranto, por proposta de suas delegações opera
rias, aconselha e exhorta os trabalhadores em 
gerai a aprenderem a admiravel lhtgua do 
grande genio que foi’- Zamenhof. 
Por.

contém em si todos esses re-

Agoniu
Roberto Moreiran Jqsá Pitts. k
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r Severino de Freitas
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La 19 an de Novembro mortis unu el la 
pioniroj de la esperanta movado en Brazilio, 
s-ro Severino Soares de Freitas.

Li estis kunfondinto de “Grupo Esperan
tistaj ,de Niteroi” (1906) kaj ĝia unua prezi
danto . ro

Poste li aliĝis al “Brazila Klubo Esperan
to” kaj apartenis al ĝia konsilantaro, kiam li 
mortis. Li estis ankaŭ ano de Brazila Ligo Es
perantista kaj dum pli ol 30 jaroj okupis 
postenon de kasisto de la Nacia Telegrafo.

,, Niajn kondolencojn al lia familio !
‘ Â r • h| 1-4 | w

• * . • • • • - * è * * * *

D-ro Francisco Cabrita

Mortis ankaŭ d-ro Francisco Cabrita, pro
fesoro de la Brazila Universitato kaj de la 
Normala Lernejo. Li estas famkonata kiel 
edukisto kaj okupis la postenon de Direktoro 
de la Publika Instruado en Rio de Janeiro.

Tiam li prezidis la malfermon de kurso 
de Esperanto en la publika Lernejo Senador 
Correia kaj faris paroladeton, el kiu ni elĉerpis 
la jenon : «Baldaŭ tiu artefarita lingvo fariĝos 
la vera interkonsenta komprenigilo necesa por 
la komunikado inter diversnacianoj.

Baldaŭ ĉiu popolo, konservinte sian nacian 
lingvon por la daŭrigo de 1’ naciaj tradicioj, 
posedos la ŝlosilon per kiu ĝi malfermos la 
kofrojn de alilandaj riĉaĵoj kaj malkovros 
ĉion kion la aliaj popoloj elpensas, verkas aŭ 
kreas. Tiam la modesta geniulo nomata Zame
nhof eniros en la paĝojn de 1’ Historio kiel 
unu el la bonfarintoj de 1’ homaro.»

Tio okazis en 1909 kaj poste li kelkafoje 
elmontris sian grandau simpation al Espe- 
lanto.

Al lia familio Brazila Ligo Esperantista 
kaj Brazila Klubo Esperanto sendis kondolen
cajn telegramojn.
9

r

a

SAMIDEANOJ

Kolektu monon por Ia monumento sur 
la tombo de Zamenhof kaj sendu ĝin al Bra
zila Ligo Esperantista.

CEARÁ. Fortaleza. La monata revuo “0 
Escudo” publikigis artikolon de s-ro Henrique 
Tavares pri“La internacia lingvo Esperanto”.

Responde al la opinio de la profesoro s-ro 
Guilherme Moreira, kontraŭa al la projekto de 
deputito José Augusto, s-ro Luiz Fraga aperi
gis artikolon en la gazeto «A Idea».

Redempçào. Dum vizito al tiu urbo s-ro 
Antonio F. Jucá aranĝis feston en la teatro. 
Estas kantita la Internacia Marŝo, de E. 
Wanderley, ludante la rolon de Esperanto la 
ĉarma f-ino Diva Valentim de Menezes.

RIO GRANDE NORTE. Natal. Jam A 
ekposedis la prezidantecon de tiu norda Stato 
nia bona amiko d-ro José Augusto,kiu prezen
tis en la deputitara ĉambro gravan projekton 
pri Esperanto.

Ni esperas ke li daŭrigos helpi la propa
gandon de nia kara lingvo.

BAHIA. S. Salvador. Doktorigis en la 
Fakultato de Medicino la fervora esperantisto 
s-ro Arsenio Moreira da Silva, prezidanto de 
Esperanta Societo. Baldaŭ li forveturos al la 
urbo Jequié, kie li propagandos Esperanton. 
La kursoj de tiu societo estas nun gvidataj de 
s-roj Francisco Portela, Soares Rosado kaj 
Luiz Rogerio.

ŜTATO RIO. Petropolis. La gazeto «0 
Commercio» publikigis kopion de la letero 
sendita de kanoniko d-ro Mac-Dowell al Inter
nacio Katolika.

S. PAULO. 5. Paulo. Alvenis al tiu urbo 
kun sia familio la germana esperantisto s-ro 
Fritz Mayerhauser,tre konata en la esperantis
ta mondo.

Koran bonvenon !
RIO GRANDE SUL. Porto Alegre. Aliĝis 

al Brazila Ligo Esperantista la societo ‘ Gre
mio Esperantista Everardo Backheuser’’.

PARANÁ. Coritiba. S-ro José Jeronynj0 
do Nascimento sciigas nin pri la baldaŭa 
fondo de esperantista grupo.

RIO DE JANEIRO.

H
l
vi l

mio» aj 
legas la 
funkcia

de la « 
formo-j

La 3an de Okto
bro okazis,ĉe la luksa salono de “Centro Pau
lista”, tekunveno honore de la plej malnovaj 
anoj de Brazila Klubo “Esperanto” fondita 
en 1906, kaj por akcepti la novajn. Faris la 
oficialan saluton la dua sekretariino, f-ia0 
Maria Luiza Bocayuva, kies ĉar 
estas bonega propagandilo de la belsoneco de 
Esperanto. Dankante parolis d-ro Theobaldo 
Recife kaj d-ro E. Backheuser, la ĉeffondinto 
de tiu klubo. Post la parolado de la prezidanto, 
d-ro Carlos Domingues, oni kantis la himnon 
«La Espero» kaj dancis ĝis la sepa vespere.
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Pelo Estrangeiro
CORREIO, TELEGRAPHO, TELEPHONE 

E ESPERANTO

A Liga Internacional de Funccionarios Postaes e 
Telegraphistas resolveu pedir ás Uniões Internacio
naes dos Correios e dos Telegraphos a acceitação e 
introducção do Esperanto nas relações ou correspon
dências administrativas, como lingua de expressão 
nitida para as respectivas correspondências,

INTERNACIONALISMO PROFESSORAL
r rj r — • • '

Na Conferencia Educadora, do Congresso de Nu- 
rcmberg, o professorado esperantista foi reorganisado 
sobre uma base verdadeiramente pacifista. Consideran
do a missão do educador um verdadeiro apostolado, a 
importante responsabilidade do professorado universal 
na diffusão do odio entre es povos pela esĉola, elle 
acceitou, como fundamento social,o ideal de Zamenhof: 
«a interna idda*, do Esperantismo, base da propagan
da do magisterio Esperantista universal.

Foi escolhido para orgão official a gazeta * Novaj 
Tempoj*.

CRUZ VERMELHA

A União Esperantista da Cruz Vermelha invoca o 
apoio não só dos membros da União, mas também o 
de todos os Esperantistas em pról do trabalho pacifico 
para toda a humanidade.

Para tal objectivo a Commissão Permanente pre
cisa com urgência de delegados e adeptos em todos os 
paizes. As communicações devem ser dirigidas ao Pre
sidente da Commissão: Dr. Halmagyi Geza-Szomba- 
thely — Paragvari-utca 18 — Hungria —Europa, ou a 
Secretaria : Senhorita Alison A. Nicol 2í8 — Kenmure 
Str. Pollokshields, Glasgow — Escossia.

STENOGRAPHIA E ESPERANTO

No «Centro Oficejo», Paris, a 9 de Setembro, 
fundou-se a Sociedade Internacional de Esperantistas 
Stenographos, cujo objectivo é : agrupar o pessoal 
isolado e sociedades adeptas do Esperanto e de qualquer 
systema stenographico, para augmentar, fortalecer e 
mais facilmente realisar as communa aspirações ; pro
pagar o Esperanto no mundo stenographico e o steno
graphico no mundo esperantista ; auxiliar os stenogra- 
phos esperantistas ; estudar e divulgar o ensino e me
lhorar sem tréguas a situação dos mesmos. Esta asso
ciação publica uma gazeta bi-mensal ^Intemacia. Steno
grafita* , gratuita para os socios.

ESPERANTO ET COMMERCE

Esta aggremiação, cujo fim é divulgar e facilitar a 
expansão do Esperanto no commercio por meio de an- 
nuncios, informações, traducções, etc., collaborar na 
organisação de vocabulários technicos, facilitar o co
nhecimento e uso pratico da lingua ; esforçar-se para 
que breve seja ella utilisada nas relações internacionaes 
postaes, telegraphicas, telephonicas, com ou sem fio, 
pede a coadjuvação de todas as sociedades commercia- 
es ; para o que, podem dirigir-se a Nue du Are du Tri
omphe 20 — Paris ije — França.



8 BRAZILA ESPERANTISTO

ESPERANTO E PHARMACIA CODIGO INTERNACIONAL E ESPERANTO

A Commissão de nomenclatura pharmaceutica, 
organ isada pela «Federação Pharmaceutica Interna
cional», em 1922, apresentou um relatorio no qual, ao 
lado do texto latino, se acha a traducção de todos os 
termos em Esperanto : este trabalho é devido ao Snr. 
Rousseau,ex-presidente do sindicato de Pharmaceuticos 
Francezes em Levallois — Perret -- França.

0 ESPERANTO NA BULGARIA

O Codigo commercial internacional de Lugagne, 
adoptado ao Esperanto, por esperantistas de notoria 
competência em technologia commercial, tem tido 
favoravel e vasta acceitação por importantes firmas 
commerciaes de todo o mundo.

E’ editora a sociedade de codigos telegraphicos 
de G. Lugagne, em Paris.

•> • • •
A TCHECOSLOVAQUIA E O ESPERANTO

Ao 10*. Congresso Bulgaro Esperantista, realizado 
ha pouco, em Tirnovo, compareceu o Ministro da Ins
trucção Publica.

O Ministerio do Commercio enviou ás Camaras 
Commerciaes uma circular recommendando-se o rela
torio da Conferencia de Veneza para cuja publicação a 
Camara de Commercio de Sofia concedeu uma subven
ção de 1.000 leva.

O Ministro da Guerra da Bulgaria autorizou os 
officiaes esperantistas a trazerem sobre seu uniforme a 
estrella verde.

• * • ■
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O TELEPHONE SEM FIO E O ESPERANTO

No dia 20 de Outubro ultimo, em Londres, na 
estação de British Broadcasting Company, o Sr. John 
Merchant, presidente da Associação Esperantista 
Britannica, fez uma conferencia humorística sobre o 
Esperanto terminando com uma saudação nesse idioma 
aos seus caros «samideanon».

A Associação Esperantista recebeu, não somente 
de diversas partes das Ilhas Britannicas, mas tambem 
da França, da Hollanda, da Dinamarca e Suissa e de 
outros logares da Europa, cartões postaes e cartas 
conimunicando que ouviram muito claramente a confe
rencia do Sr. Merchante e que as palavras em Elpe
lanto foram perfeitamente comprehendidas.

Em homenagem á data anniversaria do natalicio 
de Zamenhof, a Sociedade Esperantista de New Castle 
organisou uma sessão, na qual o Sr. A. R. Fairbairn 
discursaria sobre a telephonia sem fio, e a lingua au
xiliar (em inglez e esperanto).

EMPRESA COMMERCIAL EX CURSIONISTA

A importante revista japoneza mensal, luxuosa
mente ilustrada *The Vie ws and Revitws of Japan*, 
editada em oito linguas (francez, inglez, italiano, alie- 
mão, russo, hespanhol, hollande?, e chmez),desde Fe
vereiro ultimo addicionou-lhes o Esperanto, vulgari- 
sando d’esta arte, com innegavel vantagem, a sua 
propaganda e utilidade pratica.

A FEIRA DE FRANKFORT

O notável impulso transmittido ao Esperanto pelas 
feiras européas constitue um facto que não é superfluo 
mencionar, attenta á divulgação pratica d’esse idioma 
n’esses certamens de progresso.

A administração das Feiras Internacionaes de 
Frankfort, na secção de reclames, utilisou-se sómente 
do Esperanto ; em Nuremberg distribuiu um numero 
especial da gazeta da Feira, com um notável artigo em 
aJlemAo e esperanto sobre a influencia da estabilidade 
do marco na actual sityação Critica da Allemanha.

O Ministerio de Instrucção Publica expediu os 
seguintes decretos, referentes a introducção do Espe
ranto nas escolas do Estado :

Io. — Creação do curso de esperanto no colegio 
superior de sciencias especiaes, na Escola Technica de 
Praga.

2°.

3°. — Plano provisorio de instrucção normal para 
as Academias de Commercio, onde o Esperanto é men
cionado como disciplina facultativa.

Organisação de commissões examinadora de 
Esperanto para o collegio de Praga e Brno.

Introducção do Esperanto nos colegios do 2’.

4°.

A CAMARA DE COMMERCIO DE LYÂO

O Conselho director, baseado nas experiencias da 
Camara de Commeicio de Paris e no resultado da 
Conferencia de Veneza, manifestou, por intermedio 
dos Srs. Leroulier e Digonnet, a sua sympathia a todos 
quantos se esforçam para introduzir no mundo coin- 
mercial uma lingua communi auxiliar, e recomrnenda 
a seus associados importadores e exportadores q”e 
proporcionem aos seus empregados o conhecimento do 
Esperanto, que, pela clareza, facil interconiprehensâo 
e rapida aprendizagem, está de accordocom a economia 
do tempo, base do progresso no mundo do intercâmbio-

Korespondado

v. s.

FRAŬLO 18-JARA A. ABRAMOV. 
Serpalioi' (Moskva g.) Vokzalnaja 29, Rusuja-^ 
ziras korespondi kun amantoj de fotografado-" 
prefere kun nekomencantoj kaj gesamaĝuloj-

S-RO WLADYSLAW KIJAK, Radoiih 
Pollando — deziras korespondi per ii. poŝtkaf' 
toj kaj interŝanĝi poŝtmarkojn.

Se vivas ge-esperantistoj en la ŝtatoj 
«Paraná» aŭ «Rio Grande do Sui» bonvol» t 
skribi al mi,ĉar mi deziras tien vojaĝi kaj aĉe11 
farmon. S-ro H. A. Dike, 537 West 49 Strata 
NewYork City.

K-DO L.
Neiveriu paŝtas. Litovio 
kaj interŝanĝi p.m. kun ĉiuj landoj.
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volas koresponda*!1

MC 
lando. 
Admini; 
ki — L 
Finalan.

INI 
Societo, 
naturlin 
la <Infc 
al siaj 
Pedro, 5

Ni
Ub 

Libre tar 
tetoj, fé 
Wien V 
0.30 sv.

L£ 
DE MO 
de s-ro 
lando.

FC 
daj arti 
Rotkesa

AL 
tuacio ( 
g-er. R 
monata 
nata al 
fonta». 
tanto-P\ 
Svisujo.

ST 
BROJ ] 
Eldonii 
U ŝi goni 
pagana

K/ 
Voĉo». 
fasto, t

La 
ivas ne 
Unuiĝc 
apogu 
ia- tuta 
bita Kc 
ia n doj



BRAZILA ESPERANTISTO

ANTO Esperanta Gazetaro
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MOVADO. Esperanta informilo por Finn
lando. Aperas ĉiudumonate. Redakcio kaj 
Administracio : O. Y. Movado A. B. Helsin
ki — Helsingfors. Kasarmink. 20 Kasarng.
Finnlando. Abonji ezo: Fmk. 20.

INFORMILO de la Barcelona Esperanta 
Societo. Dumonata gazeto por propagandi 
naturlingve la internacian lingvon enhavante 
la «Informan Bultenon». Senpage dissendita 
al siaj protektantoj. Redakcio: Baja de S. 
Pedro, 5, pral. Barcelona. Hespan ha.

ligus la laboron de la organizado, kaj kiuj ne 
donos kotizon nur sian propran laboron.

Alison A. Nicol, 268, kenmure Street, 
Pollokshields, Glasgow, Skotlando.

Dr. Géza Halmágyi, kuracisto, Szomba- 
thely, Paragvári utca 18, Hungarujo.

Adresaro de la Reichenberg' a komerca 
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Ni ricevis kaj tre dankas :
UNUA KAJERO de la Nova Tempo — 

Libretaro. Austria kolekto de legindaj rakon
tetoj, fabloj, k. t. p. Eldonejo Nova Tempo : 
Wien VI. Mollardgasse NR 55, Aŭstrio .Prezo: 
0.30 sv. frankoj.

LA PLEJ BONA PRAKTIKA SOLVO 
DE MONDLINGVA PROBLEMO. Parolado 
de s-ro Salokannel. Adreso : Laihia, Finn
lando.

FORWARD ESPERANTO ! Propagan
daj artikoletoj. Eldonita de Higgie kaj K-io. 
Rothesay, Skotlando,

ALBANIO. Broŝuro pri la ekonomia si
tuacio de Albanio. Verkita de d-ro Hj.
ger. Redaktisto de «Internacia Komerco» 
monata komerca gazeto, grandformata, 
nata al la semajna jurnalo, «Esperanto 
fonta». La broŝuro estas eldonita de 
vanto-Press», Lausannef Case Ville, 
Svisujo.

STATISTIKA GRAFIKO PRI
BROJ LAŬ DISTRIKTOJ. Jarlibro por 1923. 
Eldonita de Japana Esperanto - Instituto. 
U ĉi gorne, Tokio, Japanujo. Tre interesa pro
paganda verko.

KATALOGO de Eldonejo «Esperantista 
Uoĉo». Posedanto : Salo Grenkamp Kornfeld. 
laslo, Pollando.
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La eldonejo «Gebrŭder Stiepel Ges.m.b. 
H.»en Reichenberg eldonis per helpo de la 
olicejo de la Komerca kaj metia ĉambro en 
Reichenberg «Adresaron de komercjufieje proto
kolita j firmoj kaj de la pin ane institutoj de la Rei- 
cltenbergia komerca ĉambro-distrikto», kiu mon
triĝas kiel valora serĉlibro por ĉiuj intere
satoj, kiu intencas komerce interrilati kun 
firmoj de la tiom evoluita en industria kaj ko
merca rilatoj, Reichenberg’a komerca ĉambro- 
distrikto — estu por celo de vara venigado aŭ A
de vara vendado. Gi enhavas laŭalfabetan 
nomaron de la firmoj, Armaron laŭ la fabrik- 
loko de la entreprenoj, laŭalbabetan liston 
de varbranĉoj, kiel ankaŭ de la koncernaj pro
duktistoj kaj komercistoj, ĉehan-germanan, 
anglan-germanan, francan-germanan kaj ita
lan germanan liston de varbranĉoj, germanan- 
ĉehan kaj ĉehan-germanan liston de la lokno
moj. La adresaro enhavas proksimume 8.000 
firmojn komercjuĝeje protokolitajn de la Rei- 
chenberg’a ĉambrodistrikto.

Bonvolu peti informojn ĉe la «Handels . A A
und Gewerbekammer en Reichenberg, Ĉeĥos
lovakio.
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La Esperanta Ruĝa Kruco Unuiĝo alvo
kis ne nur hi esperantajn membrojn de la 
Unuiĝo, sed ankaŭ ĉiujn esperantistojn, ke 
apogu la Ruĝan krucon en la paca laboro por 
k tuta homaro. — Pro tio ĉi celo la subskri
bita Konstanta Komitato urĝe serĉas en ĉiuj 
kiidoj delegitojn kaj aliĝantojn, kiuj plifaci-

al Zamenhof kaj sendu ĝin
al Brazila Ligo Esperan
tista



BRAZILA ESPERANTISTO

Petu katalogon de libroj en kaj pri 
Esperanto al

PAPELARIA CONFIANÇA

Andradas, 71 Rio de Janeiro

LITERATURA MUNDO
ĉiu numero: l$200

ESPERANTA RADIKARO
(Oficialaj radikoj)

KUN
PORTUGALA TRADUKO

DUJ

A. COUTO FERNANDES
Prezo: 2$500 aŭ 1,50 fr. sv.

K.

U. E. A.
12, Boulevard du Theatre,

Genève (Svislando)

ALIĜO : La kotizo por membro estas 
6$000, por membro-abonanto: 15$000.

Rekomendinda estas la aliĝo kiel membro 
abonanto, kiu ricevis la gazeton «Esperanto» 
dum tuta jaro.

Delegito en Rio de Janeiro: S-ro Odilio 
Pinto — Praça 15 Novembro, 101-1°.

La generala internacia Foiro 
s de’ Germanujo

La unua kaj plg granda Toiro dela mondo- 
Same grava por eksponantoj kaj por aĉetantoj• 

Generala Specimenfoiro kun Toiroj 
por Tekniko Icaj Konstrufako 

Tontempo Toiro 1923 de la 4a ĝis ioa de marto 
Aŭtuna Foiro 1923 de la 26a de auquSto 

ĝis ia de septembro

Informojn donas kaj aliĝojn akceptas la Foirojicejo 
porla Specimenfoiroj en Leipzig: 

MCSSAMT FÜR Dl€ MUSTCRMCSSebl

Abonu la gazeton

ESPERANTO 
TRIUMFONTA

Semajna
Aktuala ?

Grandformata 
llustrita
★

Senpagaj monataj aldonoj : 
“REVUU”

(literatura kaj popolscienca) 
‘INTERNACIA KOMERCO”

★
A

Ciu numero — 400 rs.
Sendu iun sumon al B. L. E., kiu ĝi** 

liveros ĝis elĉerpiĝo de la mono.

Tarifo por anoncoj
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